
  

در دانشگاه صنعتی شاهرود ( 99تابستان ) 8991-99اطالعیه برگزاری ترم تابستان سال تحصیلی   
 

 

 و ها دانشگاه ساير و دانشگاه اين دانشجويان برای( الکترونیکي) حضوریغیر صورت به را 9398 -99 تحصیلي سال تابستان ترم شاهرود صنعتي دانشگاه ،رساند مي محترم دانشجويان اطالع به

 مطالعـه به نسبت ir.ac.shahroodut.golestan://http يالکتـرونیک آدرس به مراجـعه با توانند مي ،دارند تابستاني ترم اخـذ به تمايـل كه دانشـجوياني لذا. نمايدمي ارائه عالي آموزش موسسات

 .نمايند اقدام كه متعاقباً اعالم خواهد شد، واحـد انتخـاب و نامثبت سپس و راهنـما فايـل

 شهــــريـــــه   9399  تقويم آموزشي ترم تابستان

 ريال  85.11511 شهريه ثابت  39/40/9399لغايت   19/40/9399 (نام الکترونیکي از طريق سايت گلستان دانشگاهثبت)انتخاب واحد 

49/40/9399 .اعالم دروسي كه به دلیل نرسیدن به حد نصاب حذف مي شوند  ريال   011511 شهريه متغیر به ازای هر واحد  

40/40/9399 هاشروع كالس 39/40/9399 هاپايان كالس      

49/40/9399 شروع امتحانات 40/40/9399 پايان امتحانات      
  

 پايهدروس   دروس معارف اسالمی 

 

 هامدارک الزم دانشجويان ساير دانشگاه  س عمومیودر

 فرم میهمان  -9

 فرم تکمیل شده ثبت نام اينترنتي -1

 3*0يک قطعه عکس  -3

 تصوير كارت ملي -0

 تصوير شناسنامه -0

 تصوير كارت دانشجويي -0

ها الزم است مدارک فوق را كلیه متقاضیان ساير دانشگاه: تذكر

به آدرس ( امور رايانه)به اداره كل آموزش  40/40/9399تا تاريخ 

در غیر اينصورت ريزنمـرات دروس گذرانـده   . نمايند پستذيل 

 .شده به دانشگاه مقصد ارسال نخواهد گرديد

پـرديس مركـزی دانشـگاه     -بلوار دانشـگاه  –شاهرود : آدرس

 رايانه امور -آموزش كل -صنعتي شاهرود

  3099990909: كدپستي

  تعداد واحد نام درس رديف تعداد واحد نام درس رديف  تعداد واحد نام درس رديف

  3 زبان عمومي 8 3 فني - 9فیزيک عمومي  8  1 9انديشه اسالمي  8

     3 فني - 1فیزيک عمومي  2  1 1انديشه اسالمي  2

  1 انقالب اسالمي 9
9 

 9شیمي عمومي 
3 

    

     (ویژه دانشجویان رشته شیمی)  1 تفسیر موضوعي قرآن كريم 4

  1 آيین زندگي .
4 

 1شیمي عمومي 
3 

    

     (ویژه دانشجویان رشته شیمی)  1 تاريخ تحلیلي صدر اسالم 0

     3 شیمي عمومي .  1 دانش خانواده و جمعیت 7

 :تذکرات مهم        

 .باشداخذ درس با تداخل زماني امتحان مجاز نمي .9

 .پذير نیستدر ترم تابستان امکان( تک درس)حذف و اضافه و حذف اضطراری  .1

 .گردد مي برگزار نیز به صورت غیرحضوری امتحانات و بوده (آنالين و آفالين)مجازی صورت به هاكالس كلیه برگزاری .3

 

 .باشد مييا دانشگاه مبداء به عهده خود دانشجو شده توسط دانشکده  رعايت مقررات آموزشي و ضوابط تعیین. باشدمي( واحد 8 آموختگيدانشر صورت د)واحد   0حداكثر واحد انتخابي  .0

  .باشدقابل استرداد نمي شهريه واريز شده به هیچ وجه... ذف درس انتخاب شده و عدم مراجعه، انصراف، حمانند ساير شرايط  در و گرددبه حد نصاب نرسیده باشند عودت ميشهريه دروسي كه  .0

گونه باشد و اين دانشگاه هیـچعهده متقاضي مي نشـگاه مبداء بهو مقــررات آموزشي دا قوانینو عـدم رعـايت  نامه میهمـانيخذ شده توســط دانشـجو با معـرفيهای اعواقب هرگونه مغايرت در واحد .0

 .حذف و مکاتبه با دانشگاه مبداء در خصوص اين مغايرت ندارددروس، مسئولیتي در خصـوص تغییر 

 .تابستان را ندارنداند حق ثبت نام در ترم دانشجوياني كه بیش از حد مجاز مشروط شده .0

 .باشددر ترم تابستان دانشگاه صنعتي شاهرود مي( دروس)در دانشگاه های ديگر منوط به عدم ارائه درس  موافقت با میهماني دانشجويان دانشگاه صنعتي شاهرود .8

  دانشگاه صنعتی شاهرود کل آموزشاداره 
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